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Tisztelt Olvasóink!
Kedves Kollégáink!
Az új év alkalmából szeretettel 
köszöntjük jókívánságainkkal a szak-
terület aktív és már megérdemelt pihe-
nését töltő kollégáit, valamint azokat 
az intézményeket, gazdasági társasá-
gokat, amelyek a földmérés, térképé-
szet, ingatlan-nyilvántartás, földügy, 
távérzékelés és térinformatika terüle-
tén tevékenykednek, és munkájukkal 
szolgálják a közigazgatást, a műszaki, 
üzleti és társadalmi élet szereplőit, a 
felhasználókat.

Az új évben ismét új tervekkel tekin-
tünk előre és várjuk az idei év felada-
tait. A Magyar Földmérési Térképészeti 
és Távérzékelési Társaság és a föld-
ügyi szakigazgatás szakmai irányítását 
ellátó Földművelésügyi Minisztérium 
Földügyi és Térinformatikai Főosztálya 
nevében köszöntjük a Geodézia és 
Kartográfia folyóirat minden kedves 
olvasóját, a társaság tagságát.

Összefoglalva az elmúlt év történé-
seit elmondható, hogy változásokban 
és tapasztalatokban bővelkedő évben 
volt részünk 2017-ben.

A földhivatali intézményrendszer 
funkcionális átalakítása 2017. január 
1-jével befejeződött azzal, hogy 49 
év után a szakma országos intézmé-
nye, a Földmérési és Távérzékelési 
Intézet jogutódlással, a Budapest 
Főváros Kormányhivatalába beolva-
dással megszűnt, feladatait a Budapest 
Főváros Kormányhivatala Földmérési, 
Távérzékelési és Földhivatali 
Főosztályaként (a továbbiakban: BFKH 
FTFF) látja el. A szervezeti átalakítások 
a kormányhivatalokon belüli, koráb-
ban önálló Földhivatali Főosztályokat 
is érintették, mivel összevonásra kerül-
tek más, a Kormányhivatalokon belül 
működő főosztállyal.

Problémát és feladatot jelentett 
a Főosztály számára az intézményi 
integráció, mivel a korábban végre-
hajtott jogszabály-módosítások során 
ugyan módosításra került a földmérő-
igazolvány mintája az ezt szabályozó, 
a földmérő-igazolványról, az ingat-
lanrendező földmérő minősítésről, 

valamint a földmérési szakfelügyelői 
feladatokról szóló 52/2014. (IV. 29.) 
VM-rendeletben, de nem történt intéz-
kedés, hogy az átmeneti időszakban, 
amíg a megújuló biztonsági okmány 
előállítását a Nemzetbiztonsági 
Szakszolgálat engedélyezi, lehessen 
ideiglenes igazolványt kibocsátani a 
kérelmezők részére. A feladat megol-
dásához soron kívül módosítani kel-
lett a földmérési törvényt (egy felha-
talmazással), ami alapján a BFKH FTFF 
az átmeneti időszakban a földmérő-
igazolványt kérelmezők részére ide-
iglenes igazolvány kiadására jogosult 
legyen.

A 2017-es év is bővelkedett jogalko-
tási, jogszabály-véleményezési felada-
tokban; számos szakmai és funkcioná-
lis szabályváltozást hozott, illetve több 
esetben elkezdődött a hosszú évtizede 
megoldásra váró egyes kérdések vég-
leges rendezése is. A legnagyobb vál-
tozásokat és ezzel együtt a legtöbb 
felkészülést kívánó feladat minden 
szakterületen a vonatkozó hatályos 
szabályok, az általános közigazgatási 
rendtartásról szóló 2016. évi CL. tör-
vényhez (a továbbiakban: Ákr.). vala-
mint a közigazgatási perrendtartásról 
szóló 2017. évi I. törvényhez igazí-
tása volt, mely a közigazgatási eljárá-
sok és ehhez kapcsolódóan a közigaz-
gatási bírósági eljárások szabályaiban 
jelentős változásokat hozott. A 2018. 
január elsején hatályba lépett Ákr. 
miatt minden jogszabályt (beleértve 
a részaránykiosztások során keletke-
zett osztatlan közös tulajdon megszün-
tetését és a telekalakítást is) át kellett 
tekinteni, és az Ákr. szabályozásainak 
megfelelően el kellett készíteni azok 
módosításait.

A szakterületek – különösen az 
ingatlan-nyilvántartás – jogszabályi 
rendelkezéseinek módosítását igé-
nyelte továbbá az ügyvédi tevékeny-
ségről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 
hatályba lépése is. Elmondható azon-
ban, hogy a 2017. év végén elfogadott 
törvénymódosításokkal, illetve ehhez 
kapcsolódóan a szakterületeket szabá-
lyozó egyéb jogszabály-módosításokkal 

együtt a szabályozás koherens maradt, 
az eljárásokban a változások fennaka-
dásokat nem okoznak.

Az ingatlan-nyilvántartást érintően 
felülvizsgálatra kerültek az egyes eljá-
rásokra vonatkozó részletszabályok is, 
melynek következtében az év során a 
kapcsolódó rendelkezések is módo-
sultak: változtak az Európai Öröklési 
Bizonyítvány elfogadásának szabályai, 
az engedményezés miatti jogváltozá-
sok bejegyzéséhez szükséges okiratok, 
egyes művelésiág-változás feltüntetése 
vázrajzkötelessé vált, egyszerűsödött 
a földnek minősülő ingatlanok eseté-
ben a bírósági döntéssel megsemmisí-
tett előzetes hatósági döntések miatti 
tulajdonjog-változás törlése.

Elkezdődött továbbá az egyes állami 
nyilvántartások tartalmának összehan-
golása az ingatlan-nyilvántartással. 
Ennek folyományaként – várhatóan ez 
évben – egységes tartalommal fog bírni 
az ingatlan-nyilvántartás az Országos 
Erdőállomány Adattár adataival, vala-
mint egyes természetvédelmi jogi jel-
legek bejegyzése révén a természetvé-
delmi szakterület nyilvántartásaival.

Az Országos Erdőállomány Adattár 
és az ingatlan-nyilvántartás összhang-
jának megteremtésével kapcsolatos 
egyeztetések már 2016-ban megkez-
dődtek, amelynek aktualitást adott 
az erdőről, az erdő védelméről és 
az erdőgazdálkodásról szóló 2009. 
évi XXXVII. törvény módosítása is. 
A módosítás 2017. szeptember 1-én 
lépett hatályba. A problémák és fel-
adatok végiggondolása a Földügyi és 
Térinformatikai Főosztály, az Erdészeti 
és Vadgazdálkodási Főosztály, az akkori 
FÖMI és a NÉBIH részvétel kezdődött 
meg, amely eredményeképpen 2016 
végére kialakult egy előzetes feladat-
terv arra vonatkozóan, hogy miként 
lehetne a kiválasztott területekre – 
pilotjelleggel – megvizsgálni az elté-
rések típusait, az automatikus kezelés 
lehetőségeit stb. Ez azért volt szük-
séges, mert az érintett ingatlanok 
nagyságrendje feltételezhetően egy 
millió db országosan. Az erdőterüle-
teket érintő művelésiág-változások 
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ingatlan-nyilvántartásba való egysze-
rűsített, tömeges bejegyzését indo-
kolt megoldani az összhang megterem-
tése céljából. Az adatbázisok közötti 
eltérések meghatározását, a változás-
vezetéshez szükséges munkarészek 
elkészítését egy számítástechnikailag 
automatizálható folyamat keretében 
tervezzük megvalósítani. Ehhez szük-
séges az ingatlan-nyilvántartáson belül 
a tulajdoni lap és térképi adatok össze-
vetése is, a feltárt hibákat majd az ingat-
lanügyi hatóságoknak kell kijavítania, 
mielőtt az erdőadattárban a művelési 
ágak bejegyzése megkezdődne.

Az FM Természetmegőrzési 
Főosztály számára 2016 őszén nyílt 
lehetőség az egyes természetvédelmi 
kategóriák jogi jellege feljegyzésének 
ellenőrzésére, ezt követően tudták 
megoldani az akkori FÖMI-től kapott 
földkönyvi adatok és a térképek össze-
kapcsolását. Az elmaradt NATURA 
2000 területek bejegyzésének elő-
készítése folyamatosan zajlik, közös 
munkaterv és feladatütemezés került 
kialakításra. Az első lépés, a legegy-
szerűbben feljegyezhető (teljes föld-
részlet 100%-ban érintett és az ingat-
lan-nyilvántartásba nincs feljegyezve) 
ingatlanok nagytömegű rendezése 
volt. Következő lépésben az idei évben 
a részben érintett alrészletekkel foly-
tatjuk a munkát, de sor kerül majd az 
elmaradt, országosan védett területek 
tisztítására is.

A változásokról, az aktuális tudniva-
lókról a Földmérési és Térinformatikai 
Főosztály 2017 folyamán szakmai tájé-
koztatást adott az ország különböző 
kormányhivatalaiban tartott szakmai 
értekezleteken, fórumokon a hatósági 
feladatokat ellátó kormányhivatalok, 
illetve járási hivatalok kollégáinak.

Az informatika fejlődése, valamint 
az ezzel összefüggésben keletkező 
jogos társadalmi igények az ingatlan-
nyilvántartási szakterület céljává, fel-
adatává emelik az elektronikus ügyin-
tézés minél szélesebb eljárástípusokra, 
valamint alanyi körre történő kiterjesz-
tését. Az eddig elért eredmények mel-
lett a további fejlesztés elodázhatat-
lan, így a szakterület felkészítése már 
nem tűr halasztást. Ennek megfelelően 
a szakterületekre vonatkozó jogszabá-
lyok felülvizsgálata a 2018-as év egyik 
kiemelt feladata lesz.

A még 2017-ben kihirdetett, de 
2019-ben hatályba lépő, társasházak, 
szövetkezeti házak közös képvisele-
tének nyilvántartására vonatkozó jog-
szabályok az ingatlan-nyilvántartást 
nagymértékben érinteni fogják, így a 
végrehajtási szabályok, eljárásrendek 
kidolgozása is a szakterület feladata 
lesz.

Az ingatlan-nyilvántartás célja – 
a közhiteles nyilvántartás vezetésé-
vel – az ingatlanforgalom biztonságá-
nak garantálása, így a Földmérési és 
Térinformatikai Főosztály nem tekint-
het el a piaci igények folyamatos moni-
torozásától, és ennek következmé-
nyeképpen a jogszabály-módosítások 
elkészítésétől. Az eddigi gyakorlatnak 
megfelelően így részt vesz a bürokrá-
cia csökkentésére irányuló különböző 
kormányzati intézkedések kidolgozá-
sában, az ingatlan-nyilvántartásban 
érintettek által tett javaslatok vélemé-
nyezésében, az ezzel kapcsolatos intéz-
kedések végrehajtásában, a vonatkozó 
bírói ítélkezési gyakorlat figyelemmel 
kísérésében.

A Földügyi és Térinformatikai 
Főosztály idei céljai között szerepel 
többek között a földügyi szakigazga-
tás minden területén az eljárások, a 
joggyakorlat egységesítése, olyan egy-
séges jogalkalmazási gyakorlat kiala-
kulásának előmozdítása, mely a hatá-
lyos szabályozás bírósági döntésekben 
kikristályosodott értelmezésére is 
figyelemmel van. Folytatódik a koráb-
ban említett összehangolás az egyes 
nyilvántartásokkal, különösen az erdő-
állomány-adattárral, valamint a termé-
szetvédelmi szakterület egyes nyil-
vántartásaival. Az idén megvalósuló 
napelemes erőművek fejlesztései az 
ingatlan-nyilvántartást is érintik, az 
ezzel kapcsolatos jogi akadálymente-
sítések, jogszabály-módosítások kidol-
gozása szintén folyamatban van.

2017-ben folytatódott a részarány-
földkiadás során keletkezett osztatlan 
közös tulajdonú földrészletek meg-
szüntetése elnevezésű program fel-
gyorsítása. Ennek keretében az egész 
eljárás szabályozása felülvizsgálatra 
került, és a vizsgálat eredményeként 
kormány-előterjesztés készült. A kor-
mány-előterjesztésben a költségve-
tési támogatással és a járási hivata-
loknál dolgozó földmérők számával 

kapcsolatos elemzésen kívül a meg-
osztási eljárást gyorsító szabályozás is 
született.

2015 májusában az osztatlan közös 
tulajdon megszüntetése nevű program 
I. ütemében minden megye egy-egy 
járásában, összesen 7948 db földrész-
letet érintően elindultak az osztat-
lan közös tulajdon megszüntetésével 
kapcsolatos eljárások, amely eljárások 
97%-a már lezárásra került. 2015 októ-
berében 8072 db földrészletet érin-
tően, szintén országos kiterjesztéssel 
elindult a projekt II. üteme, amelyben 
szintén jelentős előrehaladás történt, 
hiszen 2017 végére a földrészletek 
91%-a megosztásra került. 2016 júni-
usában indult el a projekt III. üteme, 
5979 db földrészleten, és 2017. év 
végéig az eljárások 60%-a lezárult. A 
IV. ütem 2017 tavaszán indult el szin-
tén 5695 földrészlet vonatkozásában, 
ez esetben még csak néhány földrész-
let került megosztásra.

A kérelmezők száma 250 ezer főre 
tehető, amelyből az eddig lezárt eljárá-
sok eredményeként összesen mintegy 
90 ezer kérelmező részére került kitű-
zésre az önálló földrészlete, és további 
160 ezer kérelmező várja a megosztási 
eljárások lezárását. A megosztási eljá-
rások a költségvetési keret függvényé-
ben a következő években folyamato-
san indulnak.

Az ingatlan-nyilvántartási célú 
földmérési és térképészeti tevé-
kenység részletes szabályairól szóló 
25/2013. (IV. 16.) VM-rendelet módo-
sítását is elkészítette a Földmérési és 
Térinformatikai Főosztály. Az elmúlt 
évek során a beérkezett észrevételek 
és módosítási javaslatok, valamint az 
időközben megjelent jogszabályi vál-
tozások szükségessé tették a rendelet 
átfogó felülvizsgálatát.

A földügyi és térképészeti tevé-
kenységet jelentősen befolyásolja az 
Európai Uniós szintű téradat-harmo-
nizációt, szolgáltatásintegrációt meg-
valósító INSPIRE-direktíva 2007-es 
elfogadása. 2016-ban megszületett az 
ország INSPIRE portálja, ahol az elő-
írt szintű metaadat-keresési szolgálta-
tások már minden vonatkozó adatkör 
tekintetében elérhetők voltak. A fej-
lesztés az elmúlt évben tovább folyta-
tódott az érintett adatgazda-szerveze-
tek együttműködésével, és a keresési 
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szolgáltatások mellett már letöltési 
szolgáltatások is elérhetők. A felada-
tok megvalósítása 2021-ig tovább 
folyik az Unió INSPIRE ütemtervének 
megfelelően.

2017-ben egyre több állami alap-
adat és téradat vált díjmentesen elér-
hetővé a közigazgatás különböző szak-
területei számára. Kormányzati céllá 
vált az egyes köz- és államigazgatási 
szervek közötti adatszolgáltatás költ-
séghatékonnyá és könnyen elérhetővé 
tétele. A földügyi adatpolitika kialakí-
tása – különösen a szervezeti integ-
rációra tekintettel – nem elsősorban 
szakmai kérdés, figyelembe kell venni, 
hogy a kormányhivatalok bevételének 
jelentős része a földügyi bevételek-
ből származik. A díjmentességi körök 
kiterjesztése miatt szükséges a kieső 
bevételek pótlása mind a szakterületi 
feladat ellátás, mind pedig a kormány-
hivatalok működése vonatkozásában. 
Az adatpolitika sarokpontjainak meg-
határozása kormányzati szintű döntést 
igényel, így ez a feladat ebben az évben 
is folytatódni fog.

A 2014. folyamán hatályba lépett új 
Földforgalmi törvény és a hozzá kap-
csolódó jogszabályok – az azóta eltelt 
időszak gyakorlati tapasztalatai alap-
ján – eleget tettek azon jogalkotói vára-
kozásnak, hogy a szabályozás segítse 
elő a családi gazdaságokon alapuló ter-
melési struktúra előtérbe helyezését, 
a falvak népességmegtartó, jövedelem-
termelő képességének megőrzését, 
valamint az állattartás gazdasági pozí-
cióinak erősítését, ugyanakkor haté-
konyan szűrje ki a bel- és külföldi spe-
kulánsokat és biztosítsa a föld nemzeti 
hatáskörben tartását is.

Az új földforgalmi szabályozás része-
ként 2014 májusában felállításra került 
az új közhiteles földműves-nyilvántar-
tás, amelybe 2017. december 31-ig 
felvettek 171  218 földműves, 5395 
mezőgazdasági termelőszervezetet és 
1017 újonnan alapított mezőgazda-
sági termelőszervezetet, azaz összesen 
177 630 természetes és jogi személyt. 
Emellett bevezetésre került a földszer-
zések hatósági jóváhagyása, és ezen új 
földforgalmi hatósági feladatok nagy-
ságrendjét mutatják az országos ada-
tok: 2014. május és 2017. december 
31. között a földtulajdonszerzés ható-
sági jóváhagyása iránt 222 279 eljárás, 

a föld használati jogosultságának meg-
szerzése iránt 372 285 eljárás indult.

A Főosztály földvédelmi és földhasz-
nálati szakterülete számára szintén a 
jogalkotási feladatok jelentették a leg-
nagyobb kihívást 2017-ben, így első-
sorban az Ákr. miatt az ágazati jogsza-
bályok megfelelő módosítása. Ennek 
végrehajtása a törvények harmonizá-
lásával kezdődött, amely több lépcső-
ben történt. Az Ákr. miatt szükséges 
módosítások mellett bürokráciacsök-
kentést szolgáló, versenyképességet 
javító, továbbá szakmai módosítási 
igényeket kielégítő változások is érin-
tették a termőföld védelméről szóló 
2007. évi CXXIX. törvényt.

A földminősítési eljárást korábban 
a földminősítés részletes szabálya-
iról szóló 105/1999. (XII. 22.) FVM-
rendelet tartalmazta, amely azon-
ban még az időközben hatályon kívül 
helyezett, a termőföldről szóló 1994. 
évi LV. törvény rendelkezései alapján 
került megalkotásra. A földminősítés 
részletes szabályairól szóló 47/2017. 
(IX. 29.) FM-rendelet pontosabb 
és részletesebb szabályokat rögzít, 
közöttük az időközben szükségessé 
vált szakmai módosításokat. Az egyes 
miniszteri rendeletek földminősítési 
tárgyú módosításáról 67/2017. (XII. 
27.) FM-rendelettel a földminősítési 
eljárásért fizetendő igazgatási szolgál-
tatási díjakra vonatkozó szabályozás 
beépült a földvédelmi hatósági eljá-
rás igazgatási szolgáltatási díjának mér-
tékéről és a díj megfizetésének rész-
letes szabályairól szóló 30/2015. (VI. 
5.) FM-rendeletbe. A fenti FM-rendelet 
módosította – többek között – az ingat-
lan-nyilvántartásról szóló 1997. évi 
CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 
109/1999. (XII. 29.) FVM-rendelet 
művelési ágakat tartalmazó szaka-
szait is, mivel az erdők nyilvántartá-
sára vonatkozó szabályozás 2017-ben 
jelentősen megváltozott.

A 2017. évi határszemle kereté-
ben az ingatlanügyi hatóság összesen 
777  919 ha területen ellenőrizte a 
hasznosítási kötelezettség teljesítését, 
amely az ország erdő nélküli termőte-
rületének 13,3%-a. A járási hivatalok 
összesen 3722 ha nagyságú hasznosí-
tatlan termőföldet, továbbá 3828 ha 
terület esetében eltérő művelési ágat 
találtak, valamint 65 ha területen a 

termőföld (engedély nélküli) más célú 
hasznosítását észlelték.

Az élelmiszerláncról és hatósági fel-
ügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tör-
vény alapján az járási hivatalok 241 
munkatársa összesen 2351 munka-
nap felhasználásával 3,44 millió hektár 
terület helyszíni ellenőrzését végezte 
el 2017-ben. A felderítés során össze-
sen 5062 hektár parlagfűvel fertőzött 
területről vettek fel jegyzőkönyvet 
(3317 db). Légi felderítésre 8 megyé-
ben (Bács-Kiskun, Csongrád, Fejér, 
Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, 
Pest, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye) került sor, amely során 258 
esetben 574 hektárt érintően vettek 
fel jegyzőkönyvet.

Az MFTTT életében a 2017-es esz-
tendő valamivel eredményesebb 
és sikeresebb volt a korábbi évek-
nél abban a vonatkozásban is, hogy 
szakmai előadásainkon és rendez-
vényeinken a tagság részéről érez-
hetően nagyobb aktivitást tapasz-
taltunk. A nehézségek ellenére a 
Társaság pénzügyi egyensúlyát az 
Intézőbizottságunk (IB) döntéseivel 
meg tudtuk teremteni, és a működő-
képességét folyamatosan biztosítot-
tuk. Az ehhez szükséges anyagi for-
rás biztosítását segítették többek 
között a Nemzeti Kultúrális Alap 
támogatásai mellett az NKP (Nemzeti 
Kataszteri Program) Nonprofit Kft. 
emelt összegű jogi tagdíja és a NEA 
(Nemzeti Együttműködési Alap) 
működési támogatása, továbbáaz év 
folyamán befolyt egyéni és jogi tag-
díjak, a Geodézia és Kartográfia (GK) 
előfizetési díjai, a GK-ban megjelent 
hirdetések díjai, valamint a rendezvé-
nyeink eredményei. Sajnos továbbra 
sem tudtuk elérni a GK havi megjelen-
tetését, 2017-ben is csak kéthavonta 
jelenhetett meg, viszont terjedelme 
50%-kal bővült. A lap folyamatos meg-
jelenésében kiemelt segítséget jelen-
tett a már említett NKA célzott támo-
gatás, valamint a Budapesti és Pest 
Megyei Mérnök Kamara hozzájárulása 
a nyomdai költségek enyhítéséhez.

Jól ismert, hogy Társaságunk egye-
düliként képviseli hazánkat három 
szakmai világszervezetben, neve-
zetesen a Földmérők Nemzetközi 
Szövetségében (FIG), a Nemzetközi 
Térképészeti Szövetségben (ICA), 
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a Nemzetközi Fotogrammetriai és 
Távérzékelési Társaságban (ISPRS), 
továbbá másik két hazai szervezet-
tel (MFGVE és MMK-GGT) együtt 
komoly a szerepvállalásunk az Európai 
Földmérők Tanácsában (CLGE) is. 
Bár a négy nemzetközi szervezet éves 
díjai nagy terhet rónak társaságunk 
költségvetésére, a Földművelésügyi 
Minisztérium támogatásának köszön-
hetően 2017-ben is maradéktala-
nul tudtuk teljesíteni a befizetése-
ket. Társaságunk képviseltette magát 
az ICA rendezvényein, köszönhe-
tően annak, hogy a szervezet főtitkára 
2015-től ismét dr. Zentai László egye-
temi tanár, az ELTE Térképtudományi 
és Geoinformatikai Tanszékének veze-
tője. Zentai László professzor vezeté-
sével több hazai szakember vett részt 
az ICA 28. Nemzetközi Kartográfiai 
Kongresszusán (Washington, USA, 
2017. július 2–7), ahol előadásokat 
is tartottak. Társaságunk részéről 
ifj. Domokos György kollégánk vett 
részt a CLGE tavaszi általános közgyű-
lésén (Lausanne, Svájc, 2017. ápri-
lis 20–22). Zalaba Piroska és Iván 
Gyula, a FIG MNB vezetői képvisel-
ték Társaságunkat a FIG Munkahét 
(Working Week) elnevezésű rendez-
vényen és a FIG 40. általános közgyűlé-
sén (Helsinki, Finnország, 2017. május 
29 és június 2. között).

Társaságunk – az alapszabályá-
val összhangban – folytatta eredmé-
nyes együttműködését az Erdélyi 
Magyar Műszaki Tudományos 
Társaság Földmérő Szakosztályával 
(EMT FSz). Az EMT FSz által szer-
vezett XVIII. Földmérőtalálkozón 
(Tusnádfürdő, 2017. május 18–21.) 
viszonylag szép számban vettünk részt 
Magyarországról (103 fővel) és össze-
sen 15 szakmai előadást is tartottunk 
(az erdélyi kollégák összesen 48-an vol-
tak és négy szakmai előadást tartot-
tak). A két szervezet (EMT és MFTTT) 
együttműködése keretében, a székely 
származású Márton Gyárfás profesz-
szor emlékére alapított közös szak-
mai emlékplakettet 2017-ben már ötö-
dik alkalommal ítéltük oda (Márton 
Gyárfás-emlékplakett kitüntetést 
kapott Zágorszki Tibor aradi földmérő 
kolléga és Varga Gábor, a volt Békés 
Megyei Földhivatal ny. helyettes veze-
tője). A kitüntetést Varga Gábor úrnak, 

a kérésére, ez úttal az EMT Földmérő 
Szakosztályának tusnádfürdői rendez-
vényén adtuk át 2017. május 19-én, 
Zágorszki Tibor úrnak pedig a szoká-
sainknak megfelelően Társaságunk 
31. Vándorgyűlése (Szekszárd, 2017. 
július 6-8.) keretében, július 6-án nyúj-
tottuk át.

2017-ben egyik kiemelkedő fontos-
ságú feladatunk volt az MFTTT soron 
következő, 31. Vándorgyűlésének 
eredményes megszervezése és sike-
res lebonyolítása. Helyszínéről és 
időpontjáról már 2015-ben döntöt-
tünk (Szekszárd, 2017. július 6–8). 
Az év elején két alkalommal is láto-
gatást tettünk Szekszárdon, a lehet-
séges helyszín kiválasztása és a szük-
séges támogatások megszerzése 
céljából. A Vándorgyűlésünknek 
végül a Pécsi Tudományegyetem 
Kultúratudományi, Pedagógusképző 
és Vidékfejlesztési Kara (PTE KPVK) 
nyújtott, minden igényt kielégítő ott-
hont. A háromnapos rendezvény szak-
mai programját „Az új technológiák 
és a szervezeti változások hatása 
a magyar földmérésre és térképé-
szetre” című témakörben hirdettük 
meg. A vándorgyűlés első két nap-
ján 192 résztvevő előtt 60 előadás, 
illetve beszéd hangzott el három ple-
náris és tíz szekcióülés keretében. 
A két nap szakmai programját négy 
vállalkozás műszerbemutatója szí-
nesítette, továbbá gazdag kulturális 
program egészítette ki. A harmadik 
napon csak a szekszárdi városnézé-
sére került sor. A rendezvény fővéd-
nöke dr. Fazekas Sándor földművelés-
ügyi miniszter, védnökei: dr. Kovács 
Zoltán, a Miniszterelnökség területi 
közigazgatásért felelős államtitkára, 
dr. Horváth Kálmán, a Tolna Megyei 
Kormányhivatal kormánymegbízottja, 
Ács Rezső, Szekszárd Megyei Jogú 
Város polgármestere, prof. dr. habil. 
Horváth Béla, a PTE KPVK dékánja, 
Kassai Ferenc, a BPMK elnöke és a 
Magyar Mérnöki Kamara (MMK) első 
elnökhelyettese és Palotásné Kővári 
Terézia, a Tolna Megyei Mérnöki 
Kamara elnöke voltak. Sajnos a tekin-
télyes védnöki névsor sem volt ele-
gendő ahhoz, hogy a helyszíntől 
távol eső megyei kormányhivatalok 
földhivatali munkatársainak részvé-
tele elől elháruljanak az akadályok. 

További szomorú észrevételünk, hogy 
Vándorgyűlésünket a főhatóságaink 
nem képviselték magasabb veze-
tői szinten (korábban nem ez volt a 
gyakorlat). Az elhangzott előadások 
bemutatott ábraanyaga a Társaság 
honlapjáról letölthető.

Szakosztályaink és területi csoport-
jaink többsége a lehetőségekhez mér-
ten aktívan és eredményesen műkö-
dött. Külön is kiemeljük a Felmérési 
és Területrendezési Szakosztályt, a 
Fotogrammetriai és Távérzékelési 
Szakosztályt, a Geodéziai Szakosztályt, 
a Kartográfiai Szakosztályt, a 
Mérnökgeodéziai Szakosztályt, a 
Szakmatörténeti Szakosztályt és a 
Szeniorok Tóth Ágoston Klubját a 
rendszeres találkozóik miatt. Sikeresek 
és eredményesek voltak a területi cso-
portjaink által az év folyamán szerve-
zett rendezvények, így például (idő-
rendi sorrendben):
a) Fővárosi és Pest Megyei 

Földmérőnap (Budapest, MH 
GEOSZ kultúrterme, 2017. már-
cius 23.),

b) IX. Tavaszi Mérnöknap, 
Nógrád-2017 „Földmérő Szakmai 
Nap” (Salgótarján, 2017. április 
4.),

c) Zalai Földmérő Szakmai Nap 
(Zalaegerszeg, 2017. május 9.),

d) Földmérő Szakmai Nap 
(Nyíregyháza, 2017. május 25.),

e) Földmérő Szakmai Nap (Miskolc, 
2017. szeptember 22.),

f) Földmérő Szakmai Nap (Pécs, 
2017.október 17.) és

g) Békés Megyei Földmérő Szakmai 
Napok (Békéscsaba, 2017. novem-
ber 22–23.).

Ezeket többnyire a megyei Mérnöki 
Kamarákkal (illetve Geodéziai és 
Geoinformatikai Tagozatával) és 
a Kormányhivatalok Földhivatali 
Főosztályaival együttesen szervezték 
meg, amelyekre minden alkalommal 
legalább 100-130 fő regisztrált, de a 
Fővárosi és a Pest Megyei területi cso-
port, valamint a Békés megyei rendez-
vények létszáma már sokadik alkalom-
mal érte el, sőt haladta meg a 200 főt. 
Ezen felül területi csoportjaink köz-
reműködtek több megyeszékhelyen a 
mérnöki kamara szervezésében ren-
dezett továbbképző előadások szak-
mai programjának összeállításában.
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Társaságunk folyamatos működte-
tése céljából az elmúlt év során 6 IB 
és 3 Választmányi ülést tartottunk, 
továbbá két alkalommal hívtuk össze 
a Közgyűlést. Az IB-üléseken az idő-
szerű feladatok megvitatása mellett 
a szakosztályaink és területi csoport-
jaink tevékenységéről tájékoztatókat 
és beszámolókat is meghallgattunk és 
fogadtunk el. A testületi üléseinken 
hozott döntéseinket határozatokba 
foglaltuk. 2017-ben összesen 18 db 
IB-határozatot, 5 választmányi és 8 köz-
gyűlési határozatot hoztunk, amelyek 
a Társaságunk honlapján elérhetők, 
illetve a Titkárságon tanulmányozha-
tók. A Társaság 2017. évi Lázár deák 
emlékérmét a Választmányunk dr. 
Busics György tagtársunknak ítélte 
oda, melyet a májusi közgyűlésen 
adtunk át. Az Alapszabályunkat nem 
módosítottuk, bár a közeli jövőben 
a kisebb változtatást a teljes körű tar-
talmi összhang elérése (az apróbb 
ellentmondások megszüntetése), és 
a szakosztályok szakmai szempontú 
átalakítása továbbra is indokolja.

Testület i  üléseinkre a 
Felügyelőbizottság (FB) elnökét és tag-
jait mindig meghívtuk, akik rendsze-
rint részt is vettek azokon. Konstruktív 
észrevételeikkel nagyban segítették a 
Társaság működtetését.

Társaságunk részéről továbbra is 
munkát jelentett az új földmérési és 
térképészeti törvényhez kapcsolódó 
végrehajtási rendeletek véleménye-
zése a szűkre szabott határidő betar-
tásával. 2017-ben az FM Jogalkotási 
Főosztályától az egyes miniszteri ren-
deletek földminősítési tárgyú módo-
sításáról szóló FM-rendelet tervezetét 
kaptuk meg véleményezés céljából.

Képviseltettük a Társaságunkat 
többek között a Magyar Katonai 
Térképészet Napján (február 3-án), 
továbbá a kétévente szervezett, 
soron következő HUNGEO elne-
vezésű világkonferencián (a Pécsi 
Tudományegyetemen, 2017. augusz-
tus 16–20). Az utóbbi rendezvény 
főszervezője a Magyarhoni Földtani 
Társulat volt, Társaságunk társszerve-
zőként vett részt a munkában. Külön 
geodéziai és kartográfiai szekció is 
volt, a rendezvény fő témaköre a 
„Bányászat és környezet – harmóniá-
ban” címet viselte.

Az Országos Magyar Bányászati 
és Kohászati Egyesület (OMBKE) 
Bányamérő Szakcsoportja (BSZ), az 
igen sokrétű szakmai kapcsolata-
ink alapján, együttműködést kezde-
ményezett Társaságunkkal. Az ez irá-
nyú szándéknyilatkozatot már 2016. 
június 9-én aláírtuk a „LV. Bányamérő 
Továbbképző és Tapasztalatcsere” 
elnevezésű OMBKE/BSZ rendez-
vény keretében Budapesten. Az 
együttműködési megállapodást a 31. 
Vándorgyűlésünkön írtuk alá július 
6-án Szekszárdon, a megnyitó plená-
ris ülés keretében.

Az Európai Földmérők Tanácsa 
(CLGE) a földmérőmérnöki foglalko-
zás és a földmérők által végzett fon-
tos tevékenység megbecsülése és a 
nyilvánosság előtti elismertetése cél-
jából 2017-ben március 23-át (immár 
hatodik alkalommal) az „Európai 
Földmérők és Geoinformatikusok 
Napjává” nyilvánította. Ehhez a ren-
dezvénysorozathoz egész napos 
konferenciával (a Földművelésügyi 
Minisztérium (FM) Darányi Ignác-
termében) kapcsolódtunk március 
22-én, amelynek szakmai program-
ját az MFTTT szervezte a CLGE-ben a 
magyarországi földmérőket és térké-
pészeket képviselő másik két szerve-
zettel, nevezetesen a Magyar Földmérő 
és Geoinformatikai Vállalkozások 
Egyesületével (MFGVE) és a Magyar 
Mérnöki Kamara (MMK) Geodéziai és 
Geoinformatikai Tagozatával (GGT) 
együttműködésben. A konferencia 
védnöke dr. Fazekas Sándor földmű-
velésügyi miniszter volt. Az előadá-
sokat szakterületünk meghatározó 
állami, katonai, vállalati és oktatási 
intézményeiből választottuk. A ren-
dezvényen valamivel több mint 200-
an vettek részt.

Az Osztrák Földmérő és 
Térinformatikai Társaság (OVG) kez-
deményezésére kialakult nemzet-
közi összefogás keretében megkere-
sés érkezett Társaságunkhoz, hogy 
támogassuk az arra érdemes geodéziai 
(földmérési és térképészeti) vonatko-
zású határjelek, alappontok, háromszö-
gelési pontok, régi birtokhatárpontok, 
továbbá geodéziai vonatkozású épüle-
tek, építmények felvételét az UNESCO 
Világörökségi listájára, ezzel is hang-
súlyozva szakmánk jelentőségét a 

közvélemény számára. Jelenleg az 
osztrák, a cseh, a lengyel, az olasz, a 
német, a svájci, a szlovák és a szlovén 
szakmai szervezetek jelezték rész-
vételüket a projektben, és úgy gon-
doljuk, hogy a közép-európai orszá-
gok évszázadokra visszamenő közös 
szakmai és történelmi múltja miatt 
a magyar fél sem maradhat ki ebből 
a kezdeményezésből. Várható még 
a bolgár és a román szakmai szerve-
zetek csatlakozása is. Társaságunk 
Intézőbizottsága a 2017. február 
10-ei és április 7-i ülésén egyhan-
gúan támogatta, hogy Magyarország 
csatlakozzon az osztrák társszervezet 
kezdeményezéséhez. Az IB a kapcso-
lódó munka koordinálása és segítése 
céljából 12 szakemberből álló nem-
zeti szakértői munkacsoportot hozott 
létre. Az MFTTT elnöke levélben kez-
deményezte a Budapest Főváros 
Kormányhivatalánál, hogy a szüksé-
ges dokumentumokat és teendőket 
a BFKH Földmérési, Távérzékelési és 
Földhivatali Főosztálya (az illetékes-
ség és a szakmai kompetencia okán is) 
készítse és lássa el. Dr. György István 
kormánymegbízott úr válaszlevelében 
kifejezte teljes körű együttműködési 
szándékát a szóban forgó projekthez 
történő csatlakozás érdekében, és alá-
írta a szándéknyilatkozatot, továbbá 
kijelölte és megbízta azt a két kollégát 
a BFKH Földmérési, Távérzékelési és 
Földhivatali Főosztálya Alaphálózati és 
Államhatárügyi Osztályán (Busics Imre 
osztályvezetőt és Varga Norbert állam-
határügyi felelőst), akik a projektben 
történő képviseletet ellátják, és elvég-
zik a szükséges feladatokat. Külön levél-
ben kerestük meg a Miniszterelnökség 
Kulturális Örökségvédelmi és 
Fejlesztési Főosztályának Nemzetközi 
és Világörökségi Osztályát, hogy hiva-
talosan is támogassák Magyarország 
részvételét ebben a multinacionális 
projektben.

Az őszi nagyrendezvényünket 
az FM Földügyi Főosztályával és az 
NKP (Nemzeti Kataszteri Program) 
Nonprofit Kft.-vel együttesen az 
„Osztatlan közös tulajdon meg-
szüntetésének szabályairól szóló 
374/2014.(XII.31.) korm.-rendelet 
végrehajtásához kapcsolódó tovább-
képzés és fórum” című témakörben 
2017. október 26-án az FM Darányi 
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Ignác-termében szerveztük meg 
(egész napos konferencia keretében). 
A nagy érdeklődésre tekintettel, válto-
zatlan programmal meg kellett ismé-
telnünk az előadóülést november 
9-én. A két napon, együttesen több 
mint 400 fő (többségében földhiva-
tali munkatárs) vett részt. Ez annak is 
köszönhető, hogy dr. Kovács Zoltán 
úr, a Miniszterelnökség területi köz-
igazgatásért felelős államtitkára kéré-
sünkre támogatta a fővárosi és megyei 
kormányhivatalok érintett munkatár-
sainak a konferenciánkon történő rész-
vételét. Kérésünkre államtitkársága 
levélben kereste meg a kormányhi-
vatalokat vezető kormánymegbízotta-
kat annak érdekében, hogy az érintett 
földhivatali szervezeti egységek mun-
katársait a konferenciánkról tájékoz-
tassák és azon való részvételüket biz-
tosítsák. Felkérésünkre dr. Fazekas 
Sándor miniszter úr elvállalta a kon-
ferencia fővédnökségét, dr. Kovács 
Zoltán államtitkár úr pedig most első 
alkalommal a konferencia védnöksé-
gét vállalta el.

Folytattuk Társaságunk (elsősorban 
az említett szakosztályaink szervezé-
sében) tavaszi és az őszi-téli szakmai 
előadássorozatának lebonyolítását, 
továbbképzési jelleggel. Az előadások 
egy részét a FÖMI tanácstermében, a 
másik, nagyobbik részét pedig kihe-
lyezett helyszíneken (BME Általános- 
és Felsőgeodézia Tanszékén, ELTE 
Térképtudományi és Geoinformatikai 
Tanszékén és az Óbudai Egyetem 
ARMK Geoinformatikai Intézetében) 
tartottuk meg.

Köszönjük, hogy 2017-ben is 
Társaságunk tagjai maradtak, fizették a 
tagdíjat, és ezzel is segítették munkán-
kat. Az IB javaslata és a Választmányunk 
megállapítása alapján a Társaságunk 
Közgyűlésének 2017. december 12-i 
döntése alapján, a 2018. évi tagdíjak 
az előző évhez képest nem változtak. 
Az egyéni tagjainknak teljes körű hoz-
záférést biztosítunk a honlapunkhoz 
(www.mfttt.hu), és természetesen a 
tagdíj befizetése ellenében rendsze-
resen kapják a GK szakmai folyóira-
tunkat. Továbbá Társaságunk tagjai az 
MFTTT rendezvényein alacsonyabb 
részvételi díjjal vehetnek részt.

Köszönettel tartozunk mindazok-
nak, akik anyagilag is támogatták 

Társaságunkat. Igen sok magánsze-
mély tisztelt meg minket bizalmával és 
szerény adománnyal, az intézmények, 
cégek közül pedig kiemelt köszönet 
illeti az NKP Nonprofit Kft. segítségét, 
de nem működhetne Titkárságunk a 
Budapest Főváros Kormányhivatala 
(BFKH) által biztosított infrastruktúra 
nélkül sem. Rendezvényeinkhez folya-
matosan kiemelt segítséget kaptunk 
az MH Geoinformációs Szolgálattól 
(GEOSZ), hiszen a 300 főt is megha-
ladó tavaszi földmérőnap számára 
immár harmadik alkalommal biztosí-
tották a helyszínt a Szilágyi Erzsébet 
fasori székhelyükön.

A 2018. év is mozgalmasnak ígér-
kezik az MFTTT életében. Néhány 
kiemelt feladatunk: a Társaság pénz-
ügyi egyensúlyának fenntartása, 
melyet alapvetően a taglétszám meg-
tartásával, illetve emelésével, továbbá 
eredményes pályázati tevékenységgel, 
valamint a társszervezetekkel és szak-
mai intézményekkel, szakmai főha-
tóságainkkal történő kapcsolatok 
erősítésével remélünk biztosítani. 
Fontosnak tartjuk az MFTTT taglét-
számának emelését. Jelenleg 524 fő 
regisztrált tagunk van, amelyből 424 
fő fizetett tagdíjat (sajnos 43 tagtárs 
MFTTT tagságát meg kellett szüntet-
nünk saját kérésre, illetve elhalálozás 
miatt). A taglétszámmal nem lehetünk 
elégedettek, annál is inkább, mert 
tudomásunk szerint az MMK GGT 
keretében valamivel több, mint 1100 
regisztrált földmérő kamarai tagot tar-
tanak nyilván. Sajnos a fiatal szaktár-
sainkat nehéz megnyerni a társasági 
(közéleti-társadalmi) munkára.

2018-as tevékenységünk támo-
gatásában ismét számíthatunk a 
Földművelésügyi Minisztériumtól 
a nemzetközi tagdíjak befizetésére 
adott forrásra, továbbá az Európai 
Földmérők és Geoinformatikusok 
Napja (EFGN, 2018. március 21.) és 
Földmérő Továbbképzés (2018. már-
cius 22.) című tavaszi nagyrendezvé-
nyeink céljára idén is elnyert NKA 
támogatásra.

Fontos célkitűzésünk az őszi szak-
mai nagyrendezvényünk eredmé-
nyes és sikeres megszervezése és 
lebonyolítása (a tavalyi témakörben: 
„Részarány-földkiadás során kelet-
kezett osztatlan közös tulajdon 

megszüntetése c. projekt tapasz-
talatai”), továbbá az EMT FSz XIX. 
Földmérőtalálkozón (Temesvár, 2018. 
május 10-13.) a sikeres szereplés.

Feltétlenül szükséges a Társaság 
működőképességének további fenn-
tartása és lehetőség szerinti fejlesz-
tése, a GK szakmai folyóiratunk 
kiadása és színvonalas megjelentetésé-
nek biztosítása, az egyre népszerűbbé 
váló honlapunk folyamatos működte-
tése és feltöltése Társaságunkra vonat-
kozó időszerű hírekkel, informáci-
ókkal (pl. kitüntetettjeink, örökös 
és tiszteleti tagjaink teljes jegyzéke, 
rendezvényekről szóló beszámolók 
stb).

Biztosítjuk a testületi ülések (a 
körülmények alakulásától függően 6-8 
IB- és három-négy Választmányi ülés, 
valamint két-három közgyűlés) lebo-
nyolítását. Társaságunk 2018-ban is 
nagy hangsúlyt fektet olyan akkredi-
tált, továbbképzési jellegű konferen-
ciák szervezésére, melyekkel lehetősé-
get teremtünk tagjaink számára arra, 
hogy megszerezzék a szakmájuk gya-
korlásához előírt kreditpontokat.

Képviseltük Társaságunkat a 
Földtudományi Civil Szervezetek 
Közösségének (FöCiK) rendezvé-
nyein. [A FöCiK jelenleg 10 (köztük 
az MFTTT), korábban a MTESZ keretei 
között működő, földtudományi szak-
mai civil szervezetet foglal magában.] 
Társaságunk részt vett (immár negye-
dik alkalommal) önálló kiállítással a 
„Földtudományos Forgatag” rendez-
vényen is 2017. november 11–12-
én. Terveink szerint 2018-ban is részt 
veszünk a FöCiK szervezésében meg-
valósuló, a „Föld Napja” (2018. április 
22.) és a „Földtudományos Forgatag” 
(2018. november 10–11-én) elneve-
zésű rendezvényeken. A FöCiK leg-
utóbbi ülésén (2017. november 
11-én) választottuk meg a szervezet 
negyedik elnökét, dr. Szlávik János 
professzor úr (a Magyar Hidrológiai 
Társaság elnöke) személyében. A 
FöCiK elnöki tisztsége egy év idő-
tartamra szól, és forgószínpad-sze-
rűen a szervezetet alkotó földtudo-
mányi szervezetek elnökei közül 
választjuk. A korábbi elnökök: Baksa 
Csaba (2014/2015), dr. Gábris Gyula 
(2015/2016) és dr. Dunkel Zoltán 
(2016/2017) voltak.
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Társaságunk részéről 2018-ban 
megbeszélést fogunk kezdeményezni 
az együttműködési lehetőségekről 
a szakágazat főhatósági vezetőivel, 
lehetőség szerint államtitkári szin-
ten. Erre valószínűleg ősszel kerülhet 
sor, miután a parlamenti választáso-
kat követően az új kormányzat elkezdi 
működését.

Mindezek – amellett, hogy váz-
latosan összefoglalják az elmúlt év 
fontosabb feladatait, egyúttal – rövi-
den előrevetítik az idei év teendőit 
is. Számítunk a szakma hatékony 
összefogására és az érintett szakem-
berek együttműködésére a célja-
ink sikeres megvalósítása, a szakma 

előremutató fejlődése érdekében, füg-
getlenül attól, hogy ki milyen szakte-
rületen, milyen szférában tevékenyke-
dik. Mindezekhez kívánunk hatékony 
együttműködést, összefogást a célok 
sikeres megvalósítása, a szakma és 
Társaságunk fejlődése érdekében.

Summary

Evaluation of the last year’s works 
and new year thoughts by president 
of Hungarian Society of Surveying, 
Mapping and Remote Sensing 
and chief of Department of Land 
Administration and Geoinformatics 
in the Ministry of Agriculture.

Dr. Ádám 
József
elnök 

Magyar Földmérési, Tárképészeti és 
Távérzékelési Társaság

Horváth Gábor 
István
mb. főosztály-
vezető

FM Földügyi és Térinformatikai 
Főosztály


